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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego: „Rozbudowa wodociągu gminnego – budowa ujęcia i stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

- projekt zagospodarowania terenu. 

1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  

§ umowy z Inwestorem 

§ aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, 

§ wizji lokalnej, 

§ obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, 

§ uzgodnień branżowych, 

§ uzgodnień z Inwestorem, 

§ opinii geotechnicznej. 

2. Cel przedsięwzięcia i przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu projektowanego ujęcia i stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Klepaczka,  gmina Starcza. W zakres inwestycji wchodzi: budowa budynku 

SUW [1]; budowa odstojnika wód popłucznych [2]; budowa fundamentu pod dwa zbiorniki 

retencyjne [3,1], [3.2] i ich montaż; wykonanie wylotu do odbiornika; budowa studni głębinowej 

wraz z obudową [5]; montaż bezodpływowego neutralizatora ścieków chemicznych [6] i 

bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych [7]; wykonanie ogrodzenia [8] z bramą i furtką [9], 

wykonanie dróg wewnętrznych, placu manewrowego, chodników i opasek wokół obiektów, 

studzienek kanalizacyjnych, rurociagów wody i kanalizacji, słupów, opraw oświetlenia, skrzynki 

sterowania lokalnego, kanałów, rurociągów, kabli, instalacji itp. W zakres inwestycji wchodzi 

również budowa odcinku wodociągu łączącego projektowana stacje uzdatniania wody z sieciami 

wodociągowymi w miejscowościach Łysiec i Klepaczka. 

*  [  ] oznacza nr obiektu na planie zagospodarowania terenu  
 

3. Charakterystyka inwestycji 

Woda ujmowana będzie z nowoprojektowanej studni głębinowej nr S-1 przy pomocy nowej pompy 

głębinowej o wydajności Q=30m3/h. Woda surowa kierowana będzie do projektowanego układu 
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uzdatniania zlokalizowanego w nowoprojektowanym budynku SUW. Wstępnie woda będzie 

poddawana procesowi napowietrzania w bloku aeracyjnym inżektorowo – kaskadowym, następnie 

będzie poddawana procesowi filtracji na dwóch zestawach filtracyjnych ciśnieniowych pracujących 

równolegle. 

 Ponadto w układzie technologicznym przewidziano możliwość awaryjnej dezynfekcji 

poprzez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągów wody surowej, uzdatnionej i podawanej do 

sieci. 

 Po przejściu przez urządzenia uzdatniające woda będzie podawana do dwóch stalowych 

nadziemnych zbiorników magazynowych o pojemności V=100m3 każdy. Ze zbiorników woda 

uzdatniona będzie pobierana przez zestaw pompowy II stopnia zlokalizowany z budynku SUW i 

podawana projektowanym rurociągiem do sieci wodociągowej. 

 Wody z płukania filtrów, przelewowe i spustowe ze zbiorników oraz przypadkowe wody z 

budynku SUW będą odprowadzane do odstojnika, skąd po odstaniu jako wody nadosadowe będą 

odprowadzane do odbiornika. Jako odbiornik przewidziano istniejący „Ciek od Klepaczki”. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Starcza, powiat częstochowski, województwo śląskie. 

Projektowana stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem znajdować się będzie w miejscowości 

Klepaczka, na działkach nr: 199, 197/37, 181, 197/22 obręb 0001 Klepaczka. 

Rozbudowa wodociągu obejmuje teren w miejscowości Klepaczka - działki nr 199, 198/5, 197/22, 

193, 192, 191/2, 181, 177/2, 44/19, 44/9, 44/8, 44/7, 44/6, 44/5, 44/4 - obręb Klepaczka oraz teren 

w miejscowości Łysiec – działki nr 349, 321/41 – obręb 0002 Łysiec. 

Dostęp do terenu SUW zapewniono poprzez istniejącą drogę dojazdową, posiadającą włączenie do 

drogi publicznej.  

5. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję jest niezagospodarowany i stanowi łąki. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Prace związane z budową stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody będą obejmowały: 

• budowę budynku SUW [1], 

• budowę odstojnika wód popłucznych [2], 

• budowę fundamentu pod dwa zbiorniki retencyjne [3,1], [3.2], 

• budowę studni głębinowej wraz z obudową[5],  
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• montaż bezodpływowego neutralizatora ścieków chemicznych [6] i 

bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych [7], 

• wykonanie ogrodzenia [8] z bramą i furtką [9], 

• wykonanie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, opasek wokół obiektów, 

studzienek kanalizacyjnych, słupów i opraw oświetlenia, skrzynki sterowania lokalnego, kanałów, 

rurociągów wody i kanalizacji, wylotu betonowego, kabli, instalacji itp. 

7. Charakterystyka przyjętych rozwiązań technologicznych 

Projektowana stacja uzdatniania wody składać się będzie z: 
•  urządzeń do poboru wody: 

-  pompa głębinowa w proj. studni nr S-1 – kpl. 1, 
•  urządzeń do uzdatniania wody: 

-  blok aeracyjny inżektorowo – kaskadowy z poduszką powietrzną o średnicy  
 Dn1000 i wysokości H=2600mm – kpl. 1, 

-  Kompletne wyposażone zestawy filtracyjne o średnicy Dn1400mm, wysokości 
H=2850mm, powierzchni filtracji Pf=1,54m2 z niskooporowym drenażem 
filtracyjnym ze stalową nakładką 0,20mm oraz z układem pośredniego płukania 
sprężonym powietrzem wierzchniej warstwy złoża filtracyjnego – kpl. 2, 

-  sprężarki ze zbiornikiem V=90l, o parametrach Q=0,24m3/min, p=10bar,   
 N=2,2kW – kpl. 2, 

-  zestaw dozujący podchloryn sodu, składający się z elektronicznej pompy   
 dozującej oraz zbiornika 60l - kpl. 1, 
•  urządzeń do magazynowania wody: 

-  stalowy zbiornik magazynowy wody o pojemności 100m3 – szt. 2, 
•  urządzeń do podawania wody do sieci wodociągowej: 

-  automatyczny zestaw pompowy składający się z 4 pomp wirowych pionowych  
 – kpl. 1. 

8. Sieci międzyobiektowe  

 Na terenie SUW przewidziano budowę rurociągów wody surowej, wody uzdatnionej, kanały 
wód popłucznych i nadosadowych, kanały wód przelewowych i spustowych ze zbiornika 
magazynowego oraz kanalizację sanitarną i chemiczną. 

Rurociągi wody surowej: 
Przed wejściem rurociągu do budynku stacji oraz na wyjście ze studni głębinowej projektuje się 
zmianę materiału rurociągów z PE na stalowe nierdzewne. Połączenia rur PE z rurami stalowymi i 
armaturą należy wykonać za pomocą tulei kołnierzowych i kołnierzy aluminiowych luźnych. 
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Średnice zastosowanych kołnierzy do połączenia rurociągów muszą odpowiadać średnicom 
łączonych rur. 
 W miejscu wejścia projektowanym rurociągiem do budynku projektuje się rury ochronne 
wykonane ze PE o długościach i średnicach zgodnych z częścią rysunkową. W celu centrycznego 
ułożenia rurociągów w rurach osłonowych należy zastosować płozy dystansowe oraz manszety 
gumowe celem uszczelnienia przestrzeni rur osłonowych  
 W miejscu skrzyżowania wodociągu z kablami elektrycznymi, instalację elektryczną należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi typu Arota.  
• rurociąg wody surowej (studnia głębinowa – budynek SUW): Dz 110*6,6 mm PEHD 
SDR17 PN10, Lc = 31,91 mb. 

Rurociągi wody uzdatnionej: 
Projektowane rurociągi wody uzdatnionej należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 (PEHD) 
SDR17 PN10, łączonych metodą zgrzewania czołowego. 
 Przed wejściem rurociągów do budynku stacji oraz do zbiornika magazynowego wody 
projektuje się zmianę materiału rurociągów z PE na stalowe nierdzewne. Połączenia rur PE z rurami 
stalowymi i armaturą należy wykonać za pomocą tulei kołnierzowych i kołnierzy stalowych 
ocynkowanych luźnych. Średnice zastosowanych kołnierzy do połączenia rurociągów muszą 
odpowiadać średnicom łączonych rur. 
 W miejscu wejść projektowanych rurociągów do budynku projektuje się rury ochronne 
wykonane z PE o długościach i średnicach zgodnych z częścią rysunkową. W celu centrycznego 
ułożenia rurociągów w rurach osłonowych należy zastosować płozy dystansowe oraz manszety 
gumowe celem uszczelnienia przestrzeni rur osłonowych. 
 W miejscu skrzyżowania wodociągu z kablami elektrycznymi, instalację elektryczną należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi typu Arota.  
Zestawienie długości projektowanych rurociągów: 
• rurociąg wody uzdatnionej (budynek SUW – proj. zbiornik magazynowy nr 2): Dz 
 110*6,6mm  PEHD SDR 17 PN10, Lc = 18,03 mb, 
• rurociąg wody uzdatnionej (proj. zbiornik magazynowy nr 1): Dz 110*6,6mm, PEHD 
 SDR 17 PN10, Lc = 2,49 mb, 
• rurociąg wody uzdatnionej (zbiornik magazynowy nr2): Dz140*8,3mm PEHD SDR 17  

PN10, Lc = 3,0 mb. 
• rurociąg wody uzdatnionej (proj. zbiornik magazynowy nr2 – budynek SUW):  
 Dz 140*8,3mm PEHD SDR 17 PN10, Lc = 20,09 mb. 

Kanały grawitacyjne technologiczne: 
Wszystkie zewnętrzne kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U o połączeniach 
kielichowych. 
 Wody popłuczne z płukania filtrów ciśnieniowych będą odprowadzane projektowanym 
kanałem ø 0,16 do projektowanej studzienki kanalizacyjnej a następnie kanałem ø0,20 do 
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odstojnika wód popłucznych. Następnie wody nadosadowe będą odprowadzane poprzez kanał ø 
0,20 do istniejącego rowu poprzez projektowany wylot. 
 Spust wody ze zbiornika będzie odbywał się kanałem Dz110*3,2 mm PVC-U. Wody 
przelewowe ze zbiornika magazynowego wody będą odprowadzane kanałem Dz200*5,9 mm PVC-
U do projektowanego kanału ø0,20 i następnie poprzez odstojnik do istniejącego rowu. 
 Spadki kanałów należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 Studzienki połączeniowe zostaną wykonane w całości z kręgów betonowych o średnicy 
wewnętrznej Ø1200. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanych sieci kanalizacji technologicznej z kablami 
elektrycznymi, instalację elektryczną należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu Arota.  
 Zestawienie długości projektowanych sieci kanalizacji: 
• kanał wód przypadkowych (z budynku SUW do proj. studzienki SK3): Dz110*3,2 
 mm PVC-U PN10 SDR34, Lc = 2,0 mb, 
• kanał wód popłucznych (z budynku SUW do proj. studzienki SK3):  
 Dz160*4,7 mm PVC-U PN10 SDR34, Lc = 3,1 mb, 
• kanał wód spustowych (z proj. zbiornika magazynowego nr 1,2 do studzienki SK1,SK2) : 

Dz110*3,2 mm PVC-U; PN10 SDR34, Lc = 3,11 mb, 
• kanał wód przelewowych (z proj. zbiornika magazynowego nr 1,2 do proj. studzienki 
 SK1 SK2): Dz200*6,9 mm PVC-U PN10 SDR29, Lc = 3,01 mb, 
• kanał wód przelewowych, spustowych, popłucznych (z proj. studzienki SK1 do proj. 
 odstojnika wód popłucznych) : Dz200*6,9 mm PVC-U PN10 SDR29, Lc = 41,17 mb, 
• kanał wód nadosadowych (z proj. odstojnika wód popłucznych do istn. odbiornika 
 „Ciek od Klepaczki”) : Dz200*6,9 mm PVC-U PN10 SDR29, Lc = 6,4 mb, 

 

Kanalizacja sanitarna: 

 Ścieki z wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW będą odprowadzane 
kanałem Dz160*4,7 mm PVC-U i gromadzone w bezodpływowym zbiorniku podziemnym o 
pojemności V=2,0m3. Kanał należy zabezpieczyć rurą ochronną DN250, SDR17, PE100 ze 
względu na umiejscowienie pod drogą. Spadki kanałów należy wykonać wg profili podłużnych 
dołączonych do części rysunkowej niniejszego projektu. 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej (budynek SUW – zbiornik bezodpływowy): 
 Dz160*4,7 mm PVC-U klasy S SDR34, Lc = 4,7 mb. 

 

Kanalizacja chemiczna: 

 Ścieki z kanalizacji chemicznej (z pomieszczenia chlorowni) będą odprowadzane kanałem 
Dz110*3,2 mm PVC-U i gromadzone w neutralizatorze o pojemności V=2,0m3.  Kanalizację 
należy wykonać z rur PVC grawitacyjnych. Kanał należy zabezpieczyć rurą ochronną Ø180mm, 
SDR17, PE100 ze względu na umiejscowienie pod drogą. 
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 Spadki kanałów należy wykonać wg profili podłużnych dołączonych do części rysunkowej 
niniejszego projektu. 
• przyłącze kanalizacji chemicznej (budynek SUW – neutralizator): Dz110*3,2 mm 
 PVC-U klasy S SDR34, Lc = 3,7 mb. 
 

Kanalizacja deszczowa: 

Wody opadowe i pochodzące z odwodnienia dachów odprowadzane będą na teren działki.  

9. Sieć wodociągowa z SUW  do miejscowości Klepaczka i Łysiec 

 Sieć wodociągową zaprojektowano tak, aby możliwe było zasilanie w wodę całej gminy z 
projektowanego ujęcia w miejscowości Klepaczka. Konieczne wobec powyższego było połączenie 
istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Łysiec (węzeł wodociągowy W1) z siecią w 
miejscowości Klepaczka (węzeł wodociągowy W2), jednocześnie doprowadzając zasilanie z 
nowego ujęcia - nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody (węzeł wodociągowy W3).  
 Rurociąg zaprojektowano z rur PEHD; SDR17 o średnicy ø140*8,3 na ciśnienie 1,0 MPa, 
łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w zasuwy 
odcinające oraz hydranty naziemne o średnicach Dn80, montowane na odgałęzieniach 

Załamania na trasie wodociągu należy wykonać za pomocą łuków i kolan PE.  

Rurociągi należy nawiązać do konfiguracji terenu z zachowaniem minimalnego przykrycia 
rurociągu 1,7 m.  

Głębokość posadowienia rurociągów i spadki z jakimi powinny być ułożone oraz sposób 
połączenia z istniejącymi sieciami (węzły połączeniowe). 

Rurociągi wody montować na podsypce piaskowej gr. 20 cm.  
 Na istniejące podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań 
należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROTA. 

Zestawienie długości poszczególnych odcinków wodociągu:  
• wodociąg gminny (budynek SUW – węzeł „w3”): Dz 140*8,3 mm PEHD SDR17  PN10,  

Lc = 197,20 mb. 
• wodociąg gminny (węzeł „w1” – węzeł „w2”): Dz 140*8,3 mm PEHD SDR17 PN10,  

Lc = 799,5 mb. 

Przewody oraz inne materiały użyte do budowy sieci wodociągowej winny posiadać 
świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz atest higieniczny wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny.  
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10. Bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne 

Ścieki sanitarne z budynku SUW odprowadzane będą kanałem Dz160*4,7mm PVC do 
projektowanego bezodpływowego zbiornika o pojemności V=2,0m3. Zbiornik wykonany będzie 
jako szczelny z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Dn1200mm. Od zewnątrz 
zabezpieczony zostanie np.Bitizolem. Ścieki będą okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na 
oczyszczalnię ścieków. 
 

11. Neutralizator ścieków chemicznych 

Ścieki chemiczne z chlorowni odprowadzane będą kanałem Dz110*3,2mm PVC do 
projektowanego neutralizatora ścieków chemicznych o pojemności V=2,0m3. Neutralizator 
wykonany będzie jako szczelny zbiornik z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 
Dn1200mm. Od zewnątrz zabezpieczony zostanie np Bitizolem. 
 Po zneutralizowaniu ścieki będą okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na 
oczyszczalnię ścieków. 
 

12. Wylot wód nadosadowych i przelewowych do istniejącego odbiornika 

Docelowym odbiornikiem wód nadosadowych i przelewowych będzie istniejący odbiornik 
„Ciek od Klepaczki”, wylot zaprojektowano na lewej skarpie „Cieku od Klepaczki” w km 1+974. 
Trasa cieku (działka o nr. ewid. 177/2) została podczas wykonywania inwestycji w latach 80-tych 
ubiegłego stulecia zmieniona i działka 177/2 stanowi koryto cieku przed jego numeracją.  
 Wody nadosadowe i przelewowe spływać będą grawitacyjnie rurociągiem ø200*6,9 PVC do 
projektowanego wylotu betonowego. 
 Wylot do istniejącego rowu zaprojektowano w formie betonowego prefabrykatu 
składającego się ze ściany czołowej, płyty dennej oraz trójkątnych ścian bocznych, wykonanego 
z betonu C30. Wlot będzie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym klapą zwrotną ze stali 
nierdzewnej ø200mm. 
 Dodatkowo dno i skarpa oraz najbliższy teren dookoła wylotu zostanie zabezpieczony 
poprzez umocnienie płytami betonowymi ażurowymi typu JOMB. 
 W czasie normalnej eksploatacji należy regularnie przeprowadzać oględziny wylotu wód do 
istniejącego kanału otwartego, zwracając szczególną uwagę na stan umocnień w dnie i na skarpie. 
Stwierdzone zniszczenia i ubytki umocnień należy naprawiać w trybie niezwłocznym. 
Zanieczyszczenia niesione przez ciek zgromadzone przy wylocie należy regularnie usuwać. 
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13. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

W związku z budową SUW w Klepaczce, TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze 

kablowe, oraz zabuduje zestaw złączowo pomiarowy ozn. „SP”. 

Budowa przyłącza kablowego wraz z zestawem złączowo-pomiarowym nie stanowią 

zakresu niniejszego projektu. 

Od zestawu złączowo-pomiarowego ozn. „SP” do rozdzielnicy głównej ozn. „RG” w 

projektowanym budynku SUW projektuje się wewnętrzną linię zasilającą. Projektowana 

rozdzielnica główna ozn. „RG” będzie wyposażona w automatyczny wyłącznik główny „Agregat”-

0-„Sieć” 4-biegunowy  wyposażony w układ SZR o prądzie znamionowym 125A. 

Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, że moc czynna zainstalowana w projektowanym 

obiekcie wyniesie Pi=42,93kW, natomiast moc czynna szczytowa wyniesie Po=24,55kW. Zgodnie z 

załączonymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej nr: WR/420368/12 moc 

przyłączeniowa wynosi 32kW. W związku z powyższym moc przyłączeniowa będzie w pełni 

pokrywała zapotrzebowanie na moc SUW w Klepaczce. 

Z projektowanej rozdzielnicy głównej ozn. „RG” będą zasilane wszystkie obwody potrzeb 

ogólnych, bateria kondensatorów, oświetlenie terenu oraz rozdzielnica zasilająco-sterownicza SUW 

ozn. „SST”. 

14. Rezerwowe zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie rezerwowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klepaczka będzie stanowił 

stacjonarny agregat prądotwórczy. W ramach niniejszego projektu należy dostarczyć stacjonarny 

agregat prądotwórczy o mocy 50kVA, mocy czynnej podczas pracy ciągłej 40kW z rozruchem 

samoczynnym. Agregat będzie wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający ciągłą pracę z pełnym 

obciążeniem przez 8 godz. Projektowany agregat prądotwórczy będzie współpracował z 

automatycznym wyłącznikiem głównym ozn. „WG” wyposażonym w układ SZR, zabudowanym w 

projektowanej rozdzielnicy ozn. „RG”. 

15. Oświetlenie zewnętrzne terenu 

Teren SUW w miejscowości Klepaczka będzie oświetlany za pomocą pięciu opraw na słupowych w 

II-giej klasie izolacji z metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 100W, z kloszem z 

poliwęglanu wyposażonym w daszek malowany proszkowo. Średnica montażowa oprawy 

nasłupowej fi60mm. 
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Oprawy nasłupowe należy zamontować na pięciu słupach aluminiowych o wysokości 3,5m, o 

średnicy przy podstawie fi114 i przy zakończeniu fi60, podstawa słupa tłoczona z blachy 

aluminiowej o grubości 8mm. Długość boku podstawy powinna wynosić 224mm. Słupy powinny 

posiadać wnękę o wymiarze 400mm x 85mm rozpoczynającą się na wysokości 0,5m. Słupy należy 

zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych o masie 145kg, o wymiarach: 

225x330x900mm, ze śrubami 4xM14x25 o rozstawie 180mm. We wnękach wszystkich słupów 

należy zamontować złącza słupowe w obudowie II-iej klasie izolacji, o stopniu ochrony IP54, 

przystosowane do podłączenia kabla o przekroju żył od 5x6 mm2 do 5x16mm2, o prądzie 

znamionowym 80A, wyposażone w jedną wkładkę topikową typu Wt 400V, 10A. 

Wszystkie słupy oświetlenia terenu należy uziemić poprzez połączenie słupów płaskownikiem 

Fe/Zn30x4. Płaskownik należy układać w wykopie kablowym. Miejsca spawania płaskownika 

należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego. Płaskownik należy podłączać do 

słupa, wykonując w płaskowniku otwór i przykręcając go jedną ze śrub mocujących słup do 

fundamentu. Widoczną część płaskownika należy pomalować w żółto-zielone pasy. Płaskownik 

uziemiający słupy oświetlenia terenu należy połączyć z projektowanym uziomem fundamentowym 

budynku SUW, a miejsce spawania zabezpieczyć lakierem asfaltowym. 

Sterowanie oświetleniem terenu będzie realizowane z rozdzielnicy głównej RG w dwóch trybach, 

automatycznym i ręcznym. 

W trybie automatycznym wybrana przełącznikiem grupa oświetlenia terenu będzie załączana i 

wyłączana sygnałem z zegara astronomicznego w zależności od wschodów i zachodów słońca. 

16. Linie kablowe w terenie 

Projektowane linie kablowe zasilające i sterownicze w terenie należy układać w wykopie na 

głębokości 0,8m zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Na kablach należy ułożyć opaski identyfikacyjne, które powinny zawierać m.in.: 

• typ kabla, 

• właściciela kabla, 

• roku ułożenia kabla, 

• relację obwodu. 

Oznaczniki te należy umieszczać na kablach ułożonych w ziemi, co 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych jak np. wejścia do przepustów. Kable należy ułożyć na podsypce piaskowej o 

grubości warstwy 10cm. Po ułożeniu kabli w wykopie najpierw przysypać je 10cm warstwą piasku 

a następnie 15cm warstwą rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią 
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kalandrową PCV koloru niebieskiego o szerokości 25cm, po czym kable całkowicie zasypać.  

W miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą kable należy układać w rurach ochronnych z 

PVC. 

Stan techniczny linii kablowych należy ocenić w oparciu o pomiary rezystancji izolacji miernikiem. 

 Po wybudowaniu linii kablowych należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

kabli przez uprawnionego geodetę. Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. 

17. Instalacja odgromowa 

Budynek główny SUW, objęty zostanie zewnętrzną ochroną odgromową. W układach zasilania i 

sterowania zastosowane zostaną aparaty do ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej urządzeń. 

18. Rozwiązania projektowanych obiektów budowlanych na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody 

18.1 Projektowany budynek SUW [1] 

Projektowany budynek SUW został zaprojektowany w zachodniej części działki 199 w odległości: 

~4m od zachodniej granicy działki (działka nr 177/2), ~34m od północnej granicy działki (działka 

nr 197/36), ~6,5m od południowej granicy działki (działka nr 177/2), ~21m od wschodniej granicy 

działki (działka nr 197/22).  

Wymiary budynku w rzucie ~6,5mx12,5m. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwczniczony. Dach nad budynkiem dwuspadowy (spadek 15º). 

W budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: 

Parametry budynku: 

Powierzchnia użytkowa ............................................................................................................61,89m2 

Powierzchnia zabudowy.............................................................................................................. ~77m2 

Kubatura.................................................................................................................................... ~333m3 

18.2 Odstojnik wód popłucznych [2] 

Odstojnik wód popłucznych został zlokalizowany ~12m  na północny - wschód od budynku SUW. 

Zaprojektowany został w postaci żelbetowego monolitycznego zbiornika jednokomorowego 

zagłębionego w gruncie o wymiarach wewnętrznych w rzucie 300x400cm. Przekrycie zbiornika w 

postaci monolitycznej żelbetowej płyty. Poziom wierzchu płyty stropowej odstojnika  ~0,5m ppt. 
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Powierzchnia zabudowy proj. odstojnika: ................. ~17m2 

18.3 Fundamenty pod stalowe zbiorniki [3,1] i [3,2] 

Fundament zlokalizowany został ok. 4m  na północ od budynku SUW. Fundament wykonać  w 

postaci żelbetowej płyty monolitycznej o wymiarach w rzucie 1100x550cm i grubości 70cm.  

Wierzch fundamentu ~0,5m ppt. 

Powierzchnia zabudowy fundamentu pod zbiorniki retencyjne ................................................ ~61m2. 

19. Komunikacja na terenie SUW 

Na terenie stacji zaprojektowano układ dróg wewnętrznych, plac manewrowy, chodniki oraz opaski 

wokół obiektów.  

Drogi o szerokości 3,5m (z niezbędnymi poszerzeniami na łukach i wjazdach) oraz plac 

manewrowy o wym. 19,5x24m na całej powierzchni posiadać będą nawierzchnię z kostki 

betonowej grubości 8cm, obramowaną krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem.  

Konstrukcja projektowanej drogi wewnętrznej i place manewrowego (od dołu): 

- geotkanina polipropylenowa 

- podbudowa z piasku stanowiąca warstwę odsączająca -100cm 

- geosiatka wzmacniająca 

- podbudowa z tłucznia o frakcji 20/63mm stabilizowana mechanicznie-15cm 

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4)-5cm 

- nawierzchnia-kostka betonowa-8cm 

- ograniczenie powierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie 

betonowej z oporem  

Ze względu na złe warunki gruntowo-wodne należy wymienić grunt pod drogi, tak aby parametry 

gruntu odpowiadały klasie G1. Przewiduje się wymianę gruntu na piasek zagęszczony do ID=0,8 na 

głębokość 1,0m poniżej warstw konstrukcyjnych drogi (~1,28). Podczas wykonywania robót 

ziemnych należy wykopy pod drogi odwadniać za pomocą igłofiltrów. 

Chodniki umożliwiające komunikację pieszą po terenie SUW oraz opaski wokół obiektów 

zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6cm. Od pasa zieleni odgraniczone zostaną poprzez 

obrzeże betonowe na podsypce piaskowej o wymiarach 8x30cm. Wymiary chodników dostosowano 

do charakteru poszczególnych obiektów. 
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Konstrukcja projektowanych chodników i opasek: 

- warstwa odsączająca z piasku ubita w korycie chodnika na całej szerokości-15cm 

- nawierzchnia kostka betonowa-6cm  

 

Wody opadowe z dróg wewnętrznych, placu manewrowego, chodników i opasek odprowadzone 

będą w teren nieutwardzony-objęty inwestycją, za pośrednictwem zaprojektowanych spadków 

podłużnych i poprzecznych. 

20. Ogrodzenie 

Wokół terenu SUW przewidziano wykonanie ogrodzenia. Ogrodzenie zaprojektowano w postaci 

siatki stalowej w otulinie z tworzywa sztucznego mocowanej do słupków ogrodzenia. Słupki 

ogrodzenia - rura stalowa ø60,3x2,9mm zabetonowana w fundamencie betonowym 40x40x110cm. 

Siatkę napinać za pomocą drutu napinającego umieszczonego w trzech poziomach na wysokości 

siatki. Druty napinające mocować na słupkach pośrednich i końcowych. Na słupkach naciągowych 

mocować obejmy napinające i przy ich pomocy naciągać siatkę. Słupy naciągowe stabilizować 

słupami podporowymi wykonanymi z rury ø38x2,9 - po dwa na każdy słup naciągowy. Słupy 

podporowe jednym końcem spawać do słupów naciągowych, a drugi zamocować śrubami 

rozporowymi pod kątem 60º do podstawy w cokole betonowym. 

Siatkę stalową usztywnić przez przełożenie przez ostatni rząd oczek pręta stalowego ø8 

zabezpieczonego antykorozyjnie. Na całej długości ogrodzenia w przęsłach wykonać cokoły 

betonowe o wym. 15x35cm. Cokoły wykonać z betonu C12/15 (B15). Różnice poziomu terenu, 

jakie mogą wystąpić na długości ogrodzenia należy regulować zagłębieniem słupków i cokołu 

betonowego. Dokładne domiary wykonać na budowie.  

Przewidziano również montaż bramy wjazdowej rozwieralnej z furtką. Bramę i furtkę wykonać ze 

stali St3SX. 

Ogrodzenia terenu stacji posiada następujące parametry: 

- przęsło typowe dł. 2,5m,  

- dł. słupka ogrodzenia L=2400mm, 

- wysokość siatki ogrodzenia H=1500mm, 

- fundament słupka przęsła 40x40x100cm, 

- długość ogrodzenia z siatki - 215,2m, 

- brama szer. 3,5m, furtka szer. 1,1m. 
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Bramę, furtkę i słupki ogrodzenia oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przez malowanie 

farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie stalowe malować podanym poniżej zestawem farb: 

- 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną - grubość powłoki 60µm, 

- 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania - grubość powłoki 60µm. 

21. Zagospodarowanie zielenią 

Po wykonaniu prac budowlanych należy odnowić zniszczone trawniki. W ramach inwestycji nie 

przewiduje się konieczności uzyskania zgody na wycinkę drzew. Przewiduje się nasadzenie zieleni 

niskiej (trawników) w obrębie ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym działki. 

22. Bilans terenu  

Powierzchnia zabudowy projektowanej................................................................................... ~ 155m2 

Powierzchnia projektowanych dróg wewnętrznych i placów manewrowych w obrębie  ogrodzenia 

SUW.......................................................................................................................................... ~611m2 

Powierzchnia proj. opasek wokół obiektów budowlanych i chodników dla SUW .................. ~119m2 

Powierzchnia terenu stacji w obrębie ogrodzenia wynosi ...................................................... ~2089m2 

Powierzchnia zieleni w obrębie ogrodzenia................................................................. ~1204m2 (58%) 

23. Wpis do rejestru zabytków oraz MPZP 

Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

24. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

25. Ocena jakości wody 

 Na podstawie jakości wody surowej dla istniejącego ujęcia w Starczy przyjmuje się, że woda 
surowa w planowanym ujęciu posiadać będzie zbliżoną jakość.  
 W badanych próbkach wody w SUW w Starczy stwierdzono występowanie 
ponadnormatywnej ilości żelaza w granicach ok. 0,69 mg/l. 
 Pod względem bakteriologicznym woda studzienna odpowiada obowiązującym normom. 
Woda uzdatniona będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29.03.2007r. wraz z późniejszymi zmianami „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 

26. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie będzie 

powodować uciążliwości dla środowiska. W projekcie zastosowane zostały takie rozwiązania 

techniczne i technologiczne, które gwarantują brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.  

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja wójta Gminy Starcza z dnia 21.08.2012r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak pisma 6220.2.2012. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, 

zawarte w tej decyzji, zostały uwzględnione w opracowanym projekcie zagospodarowania terenu 

oraz w projekcie architektoniczno – budowlanym. Do zadań Wykonawcy, na etapie realizacji 

Inwestycji należy przestrzeganie warunków i wymogów zawartych w w/w decyzji. 

Eksploatacja ujęcia oraz projektowanej stacji nie wpływie ujemnie na środowisko.  

Odpady powstające na to: 

a) osady ze zbiornika osadu – okresowo wybierane wozem asenizacyjnym i odwożone na wysypisko 

śmieci lub oczyszczalnię ścieków 

b) odpady socjalno–bytowe i gospodarcze – magazynowane w typowych pojemnikach, ustawionych 

na wyznaczonym miejscu do gromadzenia odpadów stałych, z przeznaczeniem do wywozu na 

wysypisko. 

Ilość i rodzaj zbieranych odpadów nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Projektowane obiekty nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne pod 

względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, stałych i gazowych, emisji 

dźwięków i wibracji, zakłóceń elektrycznych i innych uciążliwości.  

27. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II. 

28. Projekty związane 

Opracowany projekt budowlano-wykonawczy pt. „Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa 

ujęcia i stacji uzdatniania wody  w miejscowości Klepaczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą””  

stanowiąca komplet składa się z następujących tomów:  

- projekt  zagospodarowania terenu   - tom I,   

- projekt architektoniczno – budowlany    - tom II 
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o część budowlano - konstrukcyjna, 

o część technologiczno - sanitarna, 

o część elektryczna. 

- sieć wodociągowa Łysiec-Klepaczka   - tom III,   
       


